
एका सुंद र  सिरशी  
लेखिका: नन्न  सहोग्रोगियन  

  



एका सुंद र  सिरशी  
म ाठी सअनदशार: ुंदी ल समेन्ुंन  



एका सुंद र  सिरशी  सएक सकोल्हा सएका सघनराट स
ज िलातून सचालला सहोता.  

ज िलाच्या सरदुंऱ्या सटोकाला सपोहोचला सतेव्हा स
कोल्याला सिूप सतहान सलािली.  



एका सशदृ्ध सस्त्र ने सठेशलेली सरदधाच  सबारली सत्याला सततथे सिरुंली.  

त  सस्त्र  सजळणाुंाठी सलाकूड सिोळा सक त सहोत . ततला सकोल्हा सिरुेंपयतं स
कोल्याने सबारलीत ल सुंा े सरधू सपपऊन सटाकले.  



शदृ्ध सस्त्र  सएशढी स ािाशली सकी सततने सआपला सचाकू सकाढला स
आखण सकोल्याच ेसीपेटू सहातात सपकडून सकापनू सटाकले. मि स
कोल्हा स डू सलािला.  

“प्लीज, आज बाई, माझ  सीपेटू सप त सहोत्या सत्या सजािेश  स
शीशनू सटाका. नाहीत  समाझ ेसुंिळे सशमत्र समाझ्याश  सहुंत ल.” 

“आध  समाझ  सरधू सप त सरे,” सत  सम्हणाली. “मिच स 

तदझ  सीपेटू सशीशनू सरेईन.” 



मि सकोल्हा सडोळे सपदुंनू सएक सिाय सीोधायला सतनघाला. 

“िायमाते,” सत्याने सिाय ला सआजजश सकेले, “प्लीज, मला सथोड ुं  सरधू स
रे. म  सते सआज बाईंना सरेईन. मि सत  समाझ  सीपेटू सप त सजािेश  सशीशनू स
टाकेल.”  

िाय सउत्त ली, “मला सथोड  सिशत सआण. मि सम  सरधू सरेईन.” 



कोल्हा सीतेाकड ेसिेला, “अ े, िशताळ सीतेा, मला सथोड  स
िशत सरे. म  सत ेसिाय ला सरेईन सआखण सत  समला सरधू सरेईल. म  सत ेस
रधू सआज बाईंकड ेसघेऊन सजाईन. मि सत  समाझ  सीपेटू सप त स
जािेश  सशीशनू सटाकेल सआखण सम  समाझ्या सशमत्रा कड ेसप त सजाऊ स
ीकेन.” 

ीते सम्हणाले, “आध  समला सपाण  सआणून सरे.” 



कोल्हा सपळतच सझऱ्याकड ेसिेला सआखण सत्याला सपाण  सरेण्याच  सपशन त  स
केली. झ ा सम्हणाला, “मला सएक सजि सआणनू सरे.” 



कोल्याला सएक सुंद र  समदलि  सिरुंली. “िोड समदली,” सतो सम्हणाला. 

“प्लीज, मला सतदझा सजि सरे. मि सम  सीतेाुंाठी सपाण  सघेऊन सजाऊ स
ीकेन. ीते समला सिाय ला सिायला सिशत सरेईल. िाय समला सआज बाईंुंाठी स
रधू सरेईल. आज बाई समाझ  सीपेटू सप त सजािेश  सशीशनू सटाकेल. मि सम  स
माझ्या सरोसता कड ेसप त सजाऊ सीकेन.” 

मदलीने सस्समत सकेले. “त ूसमला सतनळा समण  सघेऊन सआलाुं, त  सम  स
तदला समाझा सजि सरेईन,” सत  सम्हणाली.   



कोल्याला सएक सफे ीशाला सिरुंला. तो सत्याला सम्हणाला, “िालच्या स सत्याला स
एक सुंद र  समदलि  सउभ  सआहे. तू समला सएक सतनळा समण  सिरलाुं सत  सत  सतदझ्याश  स
िदी सहोईल सआखण समाझ्याश ुंदद्धा! समि सत  समला सततचा सजि सरेईल. त्यातून सम  स स
ीतेाला सपाण  सघेऊन सजाईन. मि सीते समला सिाय ुंाठी सिशत सरेईल सआखण सिाय स
मला सरधू सरेईल. त ेसरधू सआज बाईंना सिरल्याश  सत  समाझ  सीपेटू सप त सजािेश  स
शीशनू सटाकेल.” 

पण सकोल्याच्या सचतद  सुं भाषणाचा सआखण सस्समतहासयाचा सफे ीशाल्याश  स
काहीच सपर णाम सझाला सनाही. तो सम्हणाला, “मला सएक सअ ड सआणनू सरे. मि सम  स
तदला समण  सरेईन.” 



मि सकोल्हा सपळत सएका सकोंबड कड ेसिेला. 

“कोंबड ताई, लाडक्या सकोंबड ताई, प्लीज, मला सएक सअ ड स
रे. म  सते सफे ीशाल्याला सरेईन. मि सफे ीशाला समला सतनळा समण  स
रेईल. मि समदलि  समला सजि सरेईल. मि सझ ा समला सपाण  स
रेईल. मि सीते समला सिशत सरेईल. मि सिाय समला सरधू सरेईल. 
मि सआज बाई समाझ  सीपेटू सप त सजािेश  सशीशनू सटाकेल.” 

कोंबड  सम्हणाली, “आध  समला सथोड ेसराणे सआणून सरे.” 



कोल्हा सतन ाी सहोऊ सझाला, चक्कीशाल्याकड ेसपोहोचताच स डू सलािला.  

“रयाळू सचक्कीशाल्या, प्लीज, मला सथोड ेसराणे सरे. म  सते सकोंबड ला स
रेईल सआखण सत  समला सअ ड सरेईल. अ ड सघेऊन सफे ीशाला समला समण  सरेईल. 
मण  सघेऊन समदलि  समला सजि सरेईल. त्यातनू सम  सीतेाुंाठी सपाण  सघेऊन स
जाईन सआखण सीते समला सिशत सरेईल. िशत सघेऊन सिाय स 

मला सरधू सरेईल. रधू सघेऊन सआज बाई समाझ  स 

ीपेटू सप त सजािेश  सशीशनू सटाकेल, नाहीत  सुंिळे स 

शमत्र समला सहुंत ल.” 



चक्कीशाला सएक सभला समाणूुं सहोता. त्याला स
कोल्याच  सरया सआली. त्यान ेसकोल्याला सकोंबड ुंाठी स
थोड ेसराणे सिरले. मि सकोंबड ने सकोल्याला सएक सअ ड स
िरले. मि सफे ीशाल्याने सत्याला सएक समण  सिरला.   



मि समदलीने सकोल्याला सजि सिरला. त्यातून सपाण  सघेऊन स
कोल्हा सीतेाकड ेसिेला. ीतेाने सत्याला सिशत सिरले. ते स
घेऊन सिाय ने सत्याला सरधू सिरले.  



 सकोल्याने सत ेसरधू सशदृ्ध सस्त्र ला सिरले. मि सततने सकोल्याच ेसीपेटू सकाळज पशूजक स
त्याच्या सअ िाश  सशीशनू सटाकले.  



त्यान त  सकोल्हा सज िलाच्या सरदुंऱ्या स
टोकाला सआपल्या सशमत्रा ना सभेटायला स
पळाला.  

ुंमाप्त स 


